
 TC Oldeboorn - Aanmeldingsformulier winter 2018/2019 
 

Dit formulier vóór 9 oktober 2018 inleveren bij: 

W.G. Meulman, J.H. Jurresstraat 45, 8442 JP Heerenveen  
of in de brievenbus van het clubgebouw op het tennispark 
of per e-mail: allroundtennis@hotmail.nl  
 

De lessen worden gegeven op de donderdag, voor de jeugd t/m 17 jaar aan het eind van de middag en 
vroeg in de avond; voor volwassenen 's avonds. 
 
Lesgroepen bestaan uit maximaal 8 deelnemers (minimaal 6, anders wordt er in overleg met de 

deelnemers bepaald om korter te trainen of minder lessen te plannen) 
De eerste les begint in week 41; tijdens de schoolvakanties en op feestdagen wordt geen les gegeven.  
Ongeveer 1 week voor aanvang van de lessen krijgt u via e-mail of telefoon bericht over de lesindeling. 
 

Met de ondertekening van het aanmeldingsformulier machtigt u TC Oldeboorn om het verschuldigde 
lesgeld via automatische incasso af te schrijven van uw bankrekening.  
 
Op deelname aan de lessen is het lesreglement (zie www.tcoldeboorn.nl en de bijlage) van toepassing en 

vormt samen met het ondertekende aanmeldingsformulier de lesovereenkomst tussen de tennisorganisatie 
en de deelnemer.  
 
Naam:………………………………………………………………… Geboortedatum:……………………………….   M / V 

 
Adres:………………………………………………………………………………………………........ 
 
Postcode / Plaats:…………………………………………………………………………………... 

 
Telefoonnummer (vast/mobiel):…………………………………………………………….. 
 
E-mail:………………………………………………………………………………………………....... 

 
Aantal jaren tenniservaring:……………………………    Speelsterkte:……………. 
 
geeft zich op voor de volgende lessen: 

 
O   Volwassenen (groepsgrootte 6-8), 14 lessen van 60 minuten €   85,00 + € 5 gebruik ballen 
O   Volwassenen (groepsgrootte 6-8), 14 lessen van 90 minuten € 125,00 + € 5 gebruik ballen 
O   Jeugd           (groepsgrootte 6-8), 14 lessen van 50 minuten €   70,00 + € 5 gebruik ballen 

 
      
                                                        
Ik kan lessen op: 

 
 Donderdag vanaf  …………………. Uur 

 
 

Opmerkingen/wensen:  

 
 

    

Ik verklaar bekend te zijn met het lesreglement en machtig TC Oldeboorn het verschuldigde lesgeld af te 
schrijven van 
 
Bankrekeningnummer  (IBAN)................................  t.n.v. ....................................... 

 
O   in één keer (februari 2019) 
 
Datum:     Handtekening: 

      (voor minderjarigen handtekening van ouder/verzorger) 
 
Voor meer info met betrekking tot de lessen en het eventueel volgen van prive-training kunt u bellen naar 
Wilfred Meulman: 06-54352051 

mailto:allroundtennis@hotmail.nl
http://www.tcoldeboorn.nl/

